
We timmeren aan de weg

De V&VN is (in samenspraak met het bestuur van onze afdeling SPV), in gesprek 
met VWS om de inzet van de SPV binnen de GGZ onder de aandacht te brengen. 
De wachtlijsten binnen de GGZ krijgen nu volop de aandacht, zo ook de positie van 
onze beroepsgroep. De SPV lijkt voor de verschillende partijen hierbij een belangrijke 
schakel te zijn. VWS is geïnteresseerd. Parallel zijn er contacten met GGZ Nederland 
over dit onderwerp. 
Het bestuur SPV heeft onze commissie beleidsbeïnvloeding gevraagd een rol in dit
proces op zich te nemen en de door VWS gestelde vragen over ons beroep op papier
uit te (laten) werken. Het  bestuur pakt deze ontwikkeling met beiden handen aan om
ons binnen de GGZ weer stevig op de kaart te zetten. Bij nieuwe ontwikkelingen in-
formeren we jullie uiteraard zo spoedig mogelijk. Houdt de nieuwsbrieven in de gaten!

Nandl Lokhost, voorzitter V&VN-SPV

De start met de Expertise database is gemaakt!!!

Dag collega’s,
Tijdens de ALV (algemene leden vergadering) van 18 mei 2016 is het startsein gegeven
om via een database gebruik te maken van onze gezamenlijke expertise als SPV 
beroepsgroep. Onze beroepsgroep is en blijft binnen de sterk veranderende GGZ 
wereld een belangrijke sociaal psychiatrische schakel. Het is van belang dat wij op 
alle ontwikkel fronten mee blijven praten. Dit vraagt de nodige investering. 
Wij (bestuur V&VN-SPV) hebben jullie input/expertise nodig vanuit jullie dagelijkse 
werk. Jullie hebben zoveel kennis van zaken waar wij geen weet van hebben. Veel 
van jullie zijn in eigen regio’s bezig binnen verschillende projecten etc.….

23 collega SPV hebben al medewerking gegeven aan de expertise database, dank 
hiervoor. Jullie hebben het voorbeeld gegeven aan de andere honderden collega SPV 
om ook door te geven wat hun expertise is. Een werkgroepje ontstaan op de ALV is 
al een keer actief geweest om er verder vorm aan te geven. Dit wordt verder opgepakt! 
Ons verzoek: bekijk de database en vul in welk expertise je hebt en of je een keer 
benaderd kan en mag worden om iets uit te zoeken of samen met ons beleid te ma-
ken! Het betreft niet een grote tijdinvestering, het is meedoen! 
SUCCES!

Hieronder een tipje uit de resultaten van de database. Wanneer je een totaal actueel 
overzicht wilt zien klik dan op deze afbeelding.

Voor inschrijving ga naar de database door hier te klikken.
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Studiedag 16 november 2017
De twee boeken die dit jaar als ver-
vanging van een tijdschriftuitgave van 
Sociale Psychiatrie zijn toegestuurd 
aan onze leden, donateurs en abon-
nees zijn de inspiratiebron voor een 
bijzondere studiedag. Juist een dag, 
dus niet een middag.

Samen met de Hogeschool Amsterdam 
zal door de studiedagen commissie 
vorm worden gegeven aan deze dag. 
Het beloofd een bijzondere dag te 
worden. In oktober meer over de inhoud 
maar noteer alvast in je agenda de 
datum 16 november 2017.

http://www.formdesk.com/spv/expertise?stats
http://www.formdesk.com/spv/expertise
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Voor de tweede keer dit jaar een vervangend boek voor SP
In september komt de redactie SP weer uit met een vervangend boek. Een boek 
wat er toe doet. De vervolguitgave van het boek sociale psychiatrie. 
Psychische kwetsbaarheid, belicht vanuit sociaalpsychiatrisch perspectief.

Onze redacteur Gerard Lohuis schreef onder andere in zijn voorwoord:
Dit boek is koren op de molen van de professional die binnen het sociale do-
mein werkt. Het is niet het antwoord maar een poging om een beter antwoord te 
formuleren voor de mens die psychische problemen ervaart en er niet alleen op 
eigen kracht bovenop komt. Of het nu gaat om grande psychiatrie of om tijdelijke 
psychische problematiek, iemand die het niet meer aankan moet kunnen rekenen 
op goede hulp.

Hou je brievenbus in de gaten. 

Ledenvergadering woensdagavond 1 november te Utrecht
Dat heeft consequenties voor onze ledenvergadering, die normaliter in de ochtend 
van een studiemiddag plaatsvindt. De ledenvergadering is nu op woensdagavond 
1 november. Voor broodjes wordt gezorgd.
Vanaf 17.30 uur wordt je welkom geheten en de vergadering zal van 18.00 - 20.30 
uur plaatsvinden inclusief broodjes en drinken.
Plaats: V&VN Churchilllaan 11, etage 11, 3527 GV Utrecht.
Er is parkeerruimte maar ook zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer, de 
sneltram vertrekt vanaf het station en stopt voor de deur. 
Winkelcentrum 5 Mei plein.
Een digitale uitnodiging en inschrijfdatabase zal begin oktober worden toegestuurd.
1 november 2017!

Verspreid 
deze nieuwsbrief 

onder je collega’s!

V&VN-SPV

We zijn op zoek naar mede-beheerders 
voor zowel Twitter als Facebook pagina’s. 
Stuur ons een mail wanneer je mee wilt 
doen postbus@venvn-spv.nl 

Blijf ons volgen op:
       

          VenVN_SPV

Een thema nummer van het V&VN-
Magazine over geestelijke gezond-
heidszorg.

Twee broers Ronald en Richard Touw 
(op de cover) kozen allebei voor de 
verpleging, de ggz én zijn ervarings-
deskundigen. 
Richard is sociaal psychiatrisch ver-
pleegkundige bij BuurtzorgT, werkt 
ook als zelfstandige en is bestuurder 
van onze afdeling SPV.

Meer weten? 
Klik op de afbeelding van de cover.

"We zijn allemaal mensen die soms ziek en kwetsbaar zijn"

https://www.venvn.nl/Berichten/ID/1930571/Nieuw-VVN-Magazine-de-geest
https://twitter.com/VenVN_SPV
https://www.facebook.com/VenVNSPV/
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In iedere nieuwsbrief gaat Richard Touw 
op zoek naar een SPV collega om hem of 
haar in “the spotlight” te zetten. Dit keer: 
Michiel Polter (56 jaar) sinds 2007 SPV. 

De V&VN-SPV studiemiddag dag op 18
mei jl. voelde voor Michiel als een warm
bad. Sparren en zijn drive voor de sociale
psychiatrie delen met zijn collegae SPV.
De middag ging onder meer over werken
binnen de nieuwe GGZ. Hij werkt norma-
liter veel alleen. 

Tijdens deze ledenvergadering heeft 
hij zichzelf aangemeld als kandidaat 
bestuurslid van de V&VN-SPV. Hij heeft 
inmiddels zijn eerste bestuursvergade-
ring achter de rug en nodigt ook jou uit 
mee te denken binnen de vereniging. 

Michiel wilde in zijn jongere jaren eigen-
lijk koeiendokter worden. Hij werkte al 
op de boerderij maar zijn voorstel om 
zich in te kopen bij de boer leverde een
financieel verhaal op waar hij op afhaak-
te. Hij moet zich er echt goed bij voelen 
(gevoelsmens) en anders maar niet. 

Zo ook met het werkveld binnen de GGZ.
Eenmaal B verpleegkundige bij de Brijder 
(verslavingszorg) stelde hij al snel een 
doel. Zelfstandige professional worden
als SPV. 

Zijn overtuiging is dat de SPV deuren 
opent bij de instellingen/gemeenten etc… 
De SPV geniet (nog steeds) status in 
het werkveld. 

Naast zijn werk bij Parnassia koos hij er 
voor om zich gedeeltelijk als zelfstandige 
te profileren. Hij wilde zich richten op 
preventie en richtte samen met collega 
HBOV/verpleegwetenschapper Hoepol 
een Vennootschap Onder Firma op 
en kreeg opdrachten via UWV, kleine 
GGZ instellingen en gemeentes. Hij 
had vergevorderde plannen om het 
alcoholgebruik bij de jeugd in Friesland 
te verminderen. Hij kon zich echter 
onvoldoende vinden in het aanbod van 
de instelling. Net als bij de “koeien”, het 
moet uiteindelijk passen bij zijn visie en 
anders dus niet! 

Vanaf 2016 werkt hij voor zichzelf als 
SPV in West Friesland vanuit zijn bedrijf
De Zorgformule. (www.dezorgformule.nl)
Er zijn contracten afgesloten met 7 ge-
meenten in West Friesland voor jeugd-
zorg en individuele begeleiding en WMO 
voor de gemeente Hoorn wat ook door-
werkt naar de andere 6 gemeenten. 

Zijn passie; Vanuit zijn SPV hart (hij had 
niet anders willen worden….) gaat het 
hem om de cliënt. Hij maakt het werk 
persoonlijk en schept een vertrouwens-
band. De mens wil en heeft behoefte 
aan aandacht! Laat dit nu precies de 
kracht zijn van Michiel! En zijn koeien? 
Hij heeft nu als partner een “paarden-
meisje”, zij werkt met paarden. Zo komt 
alles min of meer op zijn plek terecht.

De SPV in "The Spotlight"  Lid of donateur en de nieuwsbrief 
niet ontvangen?
Het kan zijn dat een collega je heeft ge-
attendeerd op deze nieuwsbrief terwijl je 
deze zelf niet ontvangen hebt. Mogelijk 
klopt je email adres niet meer, controleer 
dat bij je contactgegevens V&VN

Hiervoor log je eerst in met het e-mail-
adres waarop je de mail van V&VN hebt 
ontvangen om een wachtwoord aan te 
maken. Ga daarna naar 'Wijzig gegevens' 
in de rechterbalk. Klik hier op de knop 
'Wijzig gegevens' naast je e-mailadres 
en wachtwoord. 
Nu kun je je e-mailadres aanpassen.
Lukt dat niet:
info@venvn.nl of (030) 291 90 50.

https://www.dezorgformule.nl

